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ΔΗΜΟ ΠΑΞΧΝ 

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

Επωλπκία θαη Δηεύζπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο:   

Δήκνο Παμψλ, Δεκαξρείν Παμψλ, Γάτνο Παμψλ,  GR-49082,  

Σει: 26620-32100, Fax: 26620.32561, E-mail: info@paxi.gr ,  

 

Ολνκαζία πνπ δόζεθε ζηε ζύκβαζε από ηελ αλαζέηνπζα αξρή:   

Παμνί: «Δηαδηθηπαθέο Οκηιίεο Πνιηηηζκνύ» 

 

Πεξηγξαθή / αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο:   

Η ηδέα γηα ην έξγν αθνξά έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα κε ην νπνίν νη ρξήζηεο-πνιίηεο ζα κπνξνχλ 

αθελφο λα ελεκεξψλνληαη κε πξνζσπνπνηεκέλν ηξφπν γηα ηα πνιηηηζηηθά δξψκελα ζηελ 

πεξηνρή ηνπο θαη αθεηέξνπ λα δεκηνπξγνχλ ζπλεξγαηηθά θαη λα κνηξάδνληαη ην δηθφ ηνπο 

πνιηηηζηηθφ πεξηερφκελν. Η πιεξνθνξία ζα πξέπεη λα  έρεη γεσγξαθηθή αλαθνξά θαη ζα 

πξέπεη λα  παξνπζηάδεηαη ζε ράξηε ηεο πεξηνρήο, ελψ ε δηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζα πξέπεη 

λα  γίλεηαη απφ πνιιαπιά θαλάιηα, PC θαη smart devices. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν ρξήζηεο 

κπνξεί φπνπ θαη λα βξίζθεηαη λα ζπιιέμεη, λα κεηαδψζεη θαη λα αλαδεηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ζέιεη. Ιδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζην φηη ν φξνο πνιηηηζκφο γηα ηνλ ζθνπφ απηήο 

ηεο πξφηαζεο, εξκελεχεηαη ζε έλα πην γεληθφ πιαίζην απ’ φ,ηη ζπλήζσο. ε απηφ ην πιαίζην 

πνιηηηζκφο δελ ζεκαίλεη κφλν ηζηνξία, κνπζεία, κλεκεία θαη ηέρλεο, αιιά θαη παξάδνζε, 

ζπλήζεηεο, θαζεκεξηλφηεηα, πεξηβάιινλ, θχζε. Η ζπλήζεο ινγηζηηθή ηνπ παξεξκελεία 

δηεπξχλεηαη, ψζηε λα πεξηιακβάλεη φια φζα θάλνπλ έλαλ ηφπν μερσξηζηφ θαη έλαλ πνιηηηζκφ 

δσληαλφ. 

Σν έξγν απνηειείηαη από ηα εμήο ηκήκαηα: 

Δξάζεηο ππνδνκήο, δεκηνπξγία ηνπ δηαδηθηπαθνχ θφκβνπ θαη ησλ δηαδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ, 

πεξηνξηζκέλεο δξάζεηο δεκνζηφηεηαο θαη ππεξεζίεο πηινηηθήο θάζεο. Αλαιπηηθά: 

δξάζεηο ππνδνκήο 

1. Δξάζεηο ππνδνκήο 

1.1. Τπεξεζίεο Πεξηερνκέλνπ: 

Απνηχπσζε, επηινγή, ζπιινγή, ςεθηνπνίεζε, επεμεξγαζία θαη επηζηεκνληθή 

ηεθκεξίσζε 2.000 επηιεγκέλσλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ λεζηνχ  

1.2. Δεκηνπξγία δεπηεξνγελνχο πεξηερνκέλνπ, φπσο εηδηθψλ θεηκέλσλ, 

κεηαθξάζεσλ θαη πνιπκεζηθψλ παξαγσγψλ. 

2. Δεκηνπξγία δηαδηθηπαθνχ θφκβνπ θαη δηαδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ γηα web θαη smart 

phones. 

2.1. Δεκηνπξγία δηαδηθηπαθνχ θφκβνπ θαη δηαδξαζηηθψλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ 



 

 

Δεκηνπξγία πνιπγισζζηθνχ (Ειιεληθά, Αγγιηθά, Ιηαιηθά) δηαδηθηπαθνχ 

πιεξνθνξηαθνχ θφκβνπ (Portal).ην portal ζα αλαπηπρζνχλ νη εμήο 

πνιπκεζηθέο δηαδξαζηηθέο θαη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο: 

1. Δηαδξαζηηθφο Άηιαληαο Εθζεκάησλ (Web Map):  

2. Δηαδξαζηηθφ Υξνλνιφγην (Web Timeline):  

3. Εηθνληθέο Πεξηεγήζεηο (Virtual Tour):  

4. Εθαξκνγέο εκπινπηηζκνχ κε ζηνηρεία web 2.0, rich media θαη storytelling 

ήηνη:  

 Σξεηο (3) Εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο,  

 Πέληε (5) παξαδείγκαηα Δηαδηθηπαθήο Πνιπκεζηθήο Παξιάηαο,  

 Εθαξκνγέο Κνηλσληθήο Δηθηχσζεο (Online Communities)  

5. Εθαξκνγέο Επξεηεξίνπ 

6. Δηαδξαζηηθφ Ηκεξνιφγην 

2.2. Δεκηνπξγία δηαδξαζηηθψλ εθαξκνγψλ κε δπλαηφηεηα  πξφζβαζεο φρη κφλν 

κέζσ web, αιιά θαη κέζσ smart phones (iphone) - devices (ipad). 

Θα δεκηνπξγεζνχλ: 

 κία εηδηθή δηαδξαζηηθή εθαξκνγή, πνπ ζα επηηξέπεη ηελ απνηχπσζε ηεο 

ζέζεο ηνπ ρξήζηε πάλσ ζην ράξηε ησλ Παμψλ κέζσ GPS γηα Android 

smart phoneο  θαη  

 κία εθαξκνγή γηα iPhone, ελψ ζα δεκηνπξγεζεί θαη ζχζηεκα ή ππεξεζία 

γεσγξαθηθνχ ζέξβεξ - Geoserver (open) ή Google Maps (proprietary) γηα 

ηελ απνηχπσζε ρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζην web. 

 

3. Δξάζεηο Δεκνζηφηεηαο θαη ππεξεζίεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

 

Σόπνο εθηέιεζεο εξγαζηώλ:   

Δήκνο Παμψλ,  

πλνιηθή πνζόηεηα ή έθηαζε:   

Ο Πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Έξγνπ ρσξίο ην δηθαίσκα πξναίξεζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

ηξηαθνζίσλ δχν ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ πελήληα Επξψ (302.750,00 €). Πξνυπνινγηζκφο  ρσξίο 

ΦΠΑ : € 246.130,00 €,   ΦΠΑ (23%): € 56.620 € 

 

Σα δηθαηώκαηα πξναίξεζεο ηνπ Έξγνπ πεξηιακβάλνπλ:  

1. ππεξεζίεο ζπληήξεζεο δηάξθεηαο ηξηψλ (3) εηψλ κεηά ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ 

εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη κέγηζην θφζηνο  59.071.20 € κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.  

2. επηπιένλ θπζηθφ αληηθείκελν έξγνπ ζε πνζφ έσο 15% ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ ην νπνίν αθνξά ζε λέεο ππεξεζίεο πνπ ζπλίζηαληαη 

ζηελ επαλάιεςε παξφκνησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 β, ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Π.Δ. 60/2007, 

θαη πνπ αλέξρνληαη, ζε 36.919,50 € κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.. 

θαη αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ ελελήληα πέληε ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ ελελήληα  Επξψ 

θαη εβδνκήληα Λεπηψλ, (95.990,70 €) ρσξίο ΦΠΑ. 

  

Δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο ή πξνζεζκία εθηέιεζεο:   

Η ζπλνιηθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ είλαη : δεθαπέληε (15) κήλεο 

 

Παξνρή αζθάιεηαο θαη εγγπήζεηο πνπ απαηηνύληαη:   

1. Κάζε πξνζθνξά απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε 

πνηλή απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ Εγγπεηηθή Επηζηνιή πκκεηνρήο ηεο νπνίαο 

ην πνζφ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ζε ΕΤΡΧ (€) πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο 



 

 

πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) ηνπ έξγνπ. 

πγθεθξηκέλα ην χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζε 

15.137,50€. Επηηξέπνληαη πξνζθνξέο κφλν γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. Πξνζθνξέο γηα 

κέξνο ηνπ έξγνπ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.   

2. Η Εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζα αλέξρεηαη ζην 10% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 

πξνζθνξάο ρσξίο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

 

Κύξηνη όξνη ρξεκαηνδόηεζεο θαη πιεξωκήο ή / θαη αλαθνξά ζηηο εθαξκνδόκελεο 

ζπλαθείο δηαηάμεηο:   

Σν Έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Επηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ», ζην 

πιαίζην ηνπ ΕΠΑ, απφ ηελ Επξσπατθή Έλσζε (ΕΣΠΑ) θαη απφ Εζληθνχο Πφξνπο. Οη πιεξσκέο 

ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 

Ννκηθή κνξθή πνπ πξέπεη λα έρεη ν όκηινο νηθνλνκηθώλ θνξέωλ ζηνλ νπνίν ζα 

αλαηεζεί ε ζύκβαζε:   

 Φπζηθά ή Ννκηθά Πξφζσπα 

 Δχλαηαη λα δεηεζεί ε ζχζηαζε Κνηλνπξαμίαο. 

 

Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο:   

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ή ζηα θξάηε – κέιε ηεο 

πκθσλίαο γηα ηνλ Επξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν ή ζηα θξάηε – κέιε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη 

ηελ πκθσλία πεξί Δεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Εκπνξίνπ, ε νπνία 

θπξψζεθε απφ ηελ Ειιάδα κε ην λ. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε 

θαιχπηεηαη απφ ηελ Δ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ 

ΕΕ.  

Δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο είλαη επίζεο ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε ηελ 

λνκνζεζία θξάηνπο – κέινπο ηεο ΕΕ ή ηνπ ΕΟΥ ή θξάηνπο – κέινπο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηελ 

Δ ή ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε ηελ ΕΕ θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή 

ηνπ δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο ή ηελ έδξα ηνπ ζην εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ 

αλσηέξσ ρσξψλ. Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ επίζεο νη Ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ ππνβάιινπλ 

θνηλή πξνζθνξά κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ πξνθήξπμε. 

 

Είδνο δηαδηθαζίαο:   

Δηεζλήο Αλνηθηφο  δηαγσληζκφο  

Κξηηήξηα αλάζεζεο:   

Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ πξνθήξπμε 

πκβαηηθά ηεύρε θαη ζπκπιεξωκαηηθά έγγξαθα – ηξόπνο απόθηεζεο:   

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ ηα ηεχρε ηεο αλαιπηηθήο πξνθήξπμεο ηνπ 

έξγνπ ζε αξηζκεκέλα ειεθηξνληθά αληίγξαθα απφ ην Δήκν Παμψλ, Δεκαξρείν Παμψλ, Γάτνο 

Παμψλ,  GR-49082, Σει: 26620-32100, Fax: 26620.32561,  

Η πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί επηπιένλ θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Δήκνπ www.paxi.gr  (Ελφηεηα: 

Πξνκήζεηεο – Δηαγσληζκνί), θαζψο θαη ζε απηφλ ηεο ΕΤΔ ΕΠ Φ.. 

Πξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή ηωλ εγγξάθωλ ηνπ δηαγωληζκνύ: 

 Η θαηαιεθηηθή πξνζεζκία γηα ηελ ιήςε ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη κέρξη 1/4/2014 

θαη ψξα 14:00 

Πξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή ηωλ πξνζθνξώλ: 

 8/4/2014 θαη ψξα 10:00 

Υξόλνο θαη ηόπνο δηελέξγεηαο:   

8/4/2014 θαη ψξα 10:00 

http://www.paxi.gr/


 

 

Σόπνο: Δήκνο Παμψλ, Δεκαξρείν Παμψλ, Γάτνο Παμψλ,  GR-49082, ΠΑΞΟΙ  

Γιώζζα(εο) πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ πξνζθνξά ή ζηελ αίηεζε 

ζπκκεηνρήο:  Ειιεληθά. 

 

Ειάρηζηε απαηηνύκελε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο:   

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ γηα έμη (6) κήλεο 

απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. 

Λνηπέο πιεξνθνξίεο:  

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζία ηνπ Δήκνπ Παμψλ, Δεκαξρείν Παμψλ, Γάτνο Παμψλ,  GR-49082, Σει: 26620-32100, 

Fax: 26620.32561, Πιεξνθνξίεο: θ. Κσλ/λνο Αξβαληηάθεο e-mail: info@paxi.gr  

 

Όιεο νη νπνηεζδήπνηε ηπρφλ δηεπθξηλήζεηο ή/ θαη απαληήζεηο ζε γξαπηέο εξσηήζεηο  πνπ 

έρνπλ ππνβιεζεί εγθαίξσο, ζα απνζηαινχλ ζε φζνπο έρνπλ πξνκεζεπηεί ηα αξηζκεκέλα 

ηεχρε δηαθήξπμεο θαη ζα δεκνζηεπηνχλ επίζεο ζηνλ δηαδηθηπαθφ θφκβν ηνπ Δήκνπ Παμώλ, 

ζηηο πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε δηαθήξπμε. 

Ηκεξνκελία αλαθνίλωζεο ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο ζην ηεύρνο ηεο ΕΕΕΚ:  

12/2/2014 

 

Παμνί, 20/2/2014, αξ. πξση. 758. 

 

Ο Δήκαξρνο 

 

 

ΠΤΡΟ ΜΠΟΓΔΑΝΟ 
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